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1. Теми практичних занять 

 

ТЕМА 3. СТРУКТУРА ТА ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ СЛІДЧИХ 

ПІДРОЗДІЛІВ В СИСТЕМІ ОРГАНІВ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ 

Практичне заняття № 1 – 2 год. 

План 

1. Головне слідче управління як центральний орган підрозділів досудового 

розслідування. 

2. Структура, завдання та функції Головного слідчого управління. 

3. Повноваження начальника Головного слідчого управління. 

4. Структура, завдання та функції слідчих управлінь (відділів) ГУНП. 

5. Повноваження начальників слідчих управлінь (відділів) ГУНП. 

6. Організація роботи слідчого управління (відділу) ГУНП. 

7. Правовий статус слідчих управлінь (відділів) ГУНП. 

8. Слідчий підрозділ міжрегіонального та територіального органу поліції як 

орган, що безпосередньо здійснює досудове розслідування по кримінальному 

провадженню. 

9. Основні завдання та функції слідчого підрозділу територіального органу 

поліції. 

10. Роль та місце начальника слідчого підрозділу міжрегіонального органу 

поліції у забезпеченні завдань, покладених на підрозділ. 

11. Правовий статус, обов’язки та права начальника слідчого підрозділу 

територіального органу поліції. 

12. Організація роботи слідчого підрозділу територіального органу поліції.  

Практичне завдання: 

Вихідні дані: 

25-річний Остапчук (співробітник поліції) і 16-річний Олійник протягом 

трьох місяців спільно вчинили ряд крадіжок майна громадян з проникненням у 

житло в Києві, Хмельницькому та Вінниці. Під час чергової крадіжки у Вінниці 

вони вбили господаря квартири, який раптово повернувся додому. У Києві, при 

спробі винести викрадене з квартири, їх було затримано. 

Завдання: 

1. Де слід зосередити досудове розслідування? Визначте підслідність цих 

кримінальних правопорушень.  

2. Внести відомості про кримінальне правопорушення до Єдиного 

реєстру досудових розслідувань.  

3. Скласти протокол огляду місця події. 

 

Уміння, які мають бути вироблені, та навички, які мають бути 

напрацьовані під час заняття: визначати загальну характеристику Головного 

слідчого управління як центрального органу підрозділів досудового 

розслідування, правовий статус слідчих, а також основні завдання та функції 

слідчого підрозділу міжрегіонального та територіального органу поліції. 
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Рекомендована література до Теми 3:  

1. Кримінально-процесуальний кодекс України. Закон України «Про 

внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв’язку з прийняттям 

Кримінального процесуального кодексу України». – Х. : Одіссей, 2012. – 360 с. 

2. Закон України «Про національну поліцію» від 02.07.2015 року. 

3. Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких 

постанов Кабінету Міністрів України у зв’язку з прийняттям Кримінального 

процесуального кодексу України, постанова Кабінету Міністрів України № 868 

від 19.09.2012 р. // http://zako№2.rada.gov.ua/laws/show/868-2012-п 

4. Наказ Генерального прокурора України №69 від 13.08.2012 

«Положення про Єдиний реєстр досудових розслідувань” із змінами і 

доповненнями, внесеними наказом Генеральної прокуратури України від 

14.11.2012 р. № 113 // http://search.ligazako№.ua/l_doc2.№sf/li№k1/GP12027.html. 

5. Додатки до наказу Генеральної прокуратури України № 69 від 

17.08.2012 р. // http://zako№2.rada.gov.ua 

6. Наказ МВС № 686 від 09.08.2012 «Про організацію діяльності органів 

досудового розслідування Міністерства внутрішніх справ України” // 

http://zako№2.rada.gov.ua/laws/show/z1769-12. 

7. Положення про органи досудового розслідування Міністерства 

внутрішніх справ України, затверджене наказом МВС України № 686 від 

09.08.2012 р. // http://zako№2.rada.gov.ua 

8. Наказ МВС України від 27.07.2012 р. № 650 «Інструкція з оформлення 

документів у системі Міністерства внутрішніх справ України» // 

http://zako№2.rada.gov.ua 

9. Спільний наказ ГПУ, МВС, СБУ, Адміністрації державної 

прикордонної служби, Міністерства фінансів, Міністерства юстиції 

№114/1042/516/936/1687/5 від 16.11.2012 «Інструкція про організацію 

проведення негласних слідчих (розшукових) дій та використання їх результатів 

у кримінальному провадженні”.// http://zako№2.rada.gov.ua 

10. Інструкція про порядок обробки інформації в НЦБ Інтерполу в 

Україні. Затв. наказом МВС України № 568 від 6 вересня 1993 року // // 

http://zako№2.rada.gov.ua 

11. Наказ МВС України № 1339 від 03.11.2015 р. «Про затвердження 

Інструкції про порядок залучення працівників органів досудового 

розслідування поліції Експертної служби МВС України як спеціалістів для 

участі у проведенні огляду місця події»  

12. Наказ МВС №700 від 14.08.2012 «Про організацію взаємодії органів 

досудового розслідування з іншими органами та підрозділами внутрішніх справ 

у попередженні, виявленні та розслідуванні кримінальних правопорушень» // 

http://do№umvd.d№.ua/. 

13. Інструкцію з організації взаємодії органів досудового розслідування з 

іншими органами та підрозділами внутрішніх справ у попередженні, виявленні 

та розслідуванні кримінальних правопорушень, затверджена наказом МВС 

України №700 від 14.08.2012 р. // http://zako№2.rada.gov.ua 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/868-2012-п
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/GP12027.html
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1769-12
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1769-12/print1329891903875963#n20
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1769-12/print1329891903875963#n20
http://donumvd.dn.ua/
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14. Закон України «Про Національну поліцію» від 02.07.2015 року. 

 

ТЕМА 4. ГАРАНТІЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ДОСУДОВОГО 

ПРОВАДЖЕННЯ 

Практичне заняття № 1 – 2 год. 

План 

1. Засоби забезпечення ефективної діяльності органів досудового 

розслідування. 

2. Система гарантій ефективності досудового провадження. 

Практичне завдання: 

Вихідні дані: 

Допитані Загорулько В. П. та Квас В. М. показали, що вони маючи відомості 

про те, що у їх знайомого Іванова Івана Івановича, 1955 року народження, в 

буд. № 126 по пр. Гагаріна у м. Дніпропетровськ, зберігається велика сума 

грошей і 17.03.2016 року він буде відсутній дома, попередньо домовившись між 

собою, в цей день приблизно о 23 год. 00 хв. шляхом підбору ключів 

спробували проникнути через вхідні двері до цього будинку, з метою 

викрадення майна. Однак Іванов І. І. в цей момент виявився дома і, почувши 

шум, відкрив вхідні двері. Побачивши Іванова І. І. Загорулько В. П. наніс йому 

один удар рукою по обличчю, збивши його з ніг. Одразу після цього Квас В. М. 

затягнув потерпілого до житлової кімнати та задушив його електричним 

шнуром від кип’ятильника. Після чого вони знайшли в сейфі ювелірні вироби 

та гроші у розмірі 10000 гривень. Заволодівши вказаним майном вони зникли з 

місця злочину. 

Завдання: 

1. Скласти протокол прийняття усної заяви про вчинене кримінальне 

правопорушення. 

2. Внести відомості про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру 

досудових розслідувань.  

3. Скласти протокол огляду місця події. 

 

Уміння, які мають бути вироблені, та навички, які мають бути 

напрацьовані під час заняття: визначати загальну характеристику засобів 

забезпечення ефективної діяльності органів досудового розслідування та 

систему гарантій ефективності досудового провадження. 

Рекомендована література до Теми 4:  
1. Кримінально-процесуальний кодекс України. Закон України «Про 

внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв’язку з прийняттям 

Кримінального процесуального кодексу України». – Х. : Одіссей, 2012. – 360 с. 

2. Закон України «Про національну поліцію» від 02.07.2015 року. 

3. Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких 

постанов Кабінету Міністрів України у зв’язку з прийняттям Кримінального 

процесуального кодексу України, постанова Кабінету Міністрів України № 868 

від 19.09.2012 р. // http://zako№2.rada.gov.ua/laws/show/868-2012-п 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/868-2012-п
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4. Наказ Генерального прокурора України №69 від 13.08.2012 

«Положення про Єдиний реєстр досудових розслідувань” із змінами і 

доповненнями, внесеними наказом Генеральної прокуратури України від 

14.11.2012 р. № 113 // http://search.ligazako№.ua/l_doc2.№sf/li№k1/GP12027.html. 

5. Додатки до наказу Генеральної прокуратури України № 69 від 

17.08.2012 р. // http://zako№2.rada.gov.ua 

6. Наказ МВС № 686 від 09.08.2012 «Про організацію діяльності органів 

досудового розслідування Міністерства внутрішніх справ України” // 

http://zako№2.rada.gov.ua/laws/show/z1769-12. 

7. Положення про органи досудового розслідування Міністерства 

внутрішніх справ України, затверджене наказом МВС України № 686 від 

09.08.2012 р. // http://zako№2.rada.gov.ua 

8. Наказ МВС України від 27.07.2012 р. № 650 «Інструкція з оформлення 

документів у системі Міністерства внутрішніх справ України» // 

http://zako№2.rada.gov.ua 

9. Спільний наказ ГПУ, МВС, СБУ, Адміністрації державної 

прикордонної служби, Міністерства фінансів, Міністерства юстиції 

№114/1042/516/936/1687/5 від 16.11.2012 «Інструкція про організацію 

проведення негласних слідчих (розшукових) дій та використання їх результатів 

у кримінальному провадженні”.// http://zako№2.rada.gov.ua 

10. Інструкція про порядок обробки інформації в НЦБ Інтерполу в 

Україні. Затв. наказом МВС України № 568 від 6 вересня 1993 року // // 

http://zako№2.rada.gov.ua 

11. Наказ МВС України № 1339 від 03.11.2015 р. «Про затвердження 

Інструкції про порядок залучення працівників органів досудового 

розслідування поліції Експертної служби МВС України як спеціалістів для 

участі у проведенні огляду місця події»  

12. Наказ МВС №700 від 14.08.2012 «Про організацію взаємодії органів 

досудового розслідування з іншими органами та підрозділами внутрішніх справ 

у попередженні, виявленні та розслідуванні кримінальних правопорушень» // 

http://do№umvd.d№.ua/. 

13. Інструкцію з організації взаємодії органів досудового розслідування з 

іншими органами та підрозділами внутрішніх справ у попередженні, виявленні 

та розслідуванні кримінальних правопорушень, затверджена наказом МВС 

України №700 від 14.08.2012 р. // http://zako№2.rada.gov.ua 

14. Закон України «Про Національну поліцію» від 02.07.2015 року. 

 

ТЕМА 5. РОЛЬ КЕРІВНИКА СЛІДЧОГО ПІДРОЗДІЛУ ОРГАНІВ 

НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ В ОРГАНІЗАЦІЇ КРИМІНАЛЬНОГО 

ПРОВАДЖЕННЯ 

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/GP12027.html
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1769-12
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1769-12/print1329891903875963#n20
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1769-12/print1329891903875963#n20
http://donumvd.dn.ua/


40 

 

  

Практичне заняття № 1 – 2 год. 

План 

1. Процесуальні повноваження керівника слідчого підрозділу органів 

Національної поліції щодо керівництва та організації слідчої діяльності 

підлеглого йому підрозділу. 

2. Адміністартивні повноваження керівника слідчого підрозділу органів 

Національної поліції щодо керівництва та організації слідчої діяльності 

підлеглого йому підрозділу. 

3. Відомчий нагляд керівника слідчого підрозділу. 

Практичне завдання: 

Вихідні дані: 

13 травня 2016 року о 14 год. 00 хв. в чергову частину Соборного 

відділення поліції Дніпропетровського ВП ГУНП в Дніпропетровській області 

надійшло повідомлення від Іванової Тетяни Іванівни про те, що в буд. № 10 по 

пр. Гагаріна, 126 у м. Дніпропетровськ знайдений труп її батька Коломойця 

Івана Івановича, 1950 року народження, з ознаками насильницької смерті. Зі 

слів Іванової Т.І. з будинку зникли ювелірні вироби та гроші, що знаходились у 

сейфі. 

Завдання: 

1. Скласти протокол прийняття усної заяви про вчинене кримінальне 

правопорушення.  

2. Внести відомості про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру 

досудових розслідувань.  

3. Скласти протокол огляду місця події. 

 

Уміння, які мають бути вироблені, та навички, які мають бути 

напрацьовані під час заняття: визначати загальну характеристику 

процесуальних та адміністартивних повноважень керівника слідчого підрозділу 

органів Національної поліції щодо керівництва та організації слідчої діяльності 

підлеглого йому підрозділу, а також відомчий нагляд керівника слідчого 

підрозділу. 

Рекомендована література до Теми 5:  
1. Кримінально-процесуальний кодекс України. Закон України «Про 

внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв’язку з прийняттям 

Кримінального процесуального кодексу України». – Х. : Одіссей, 2012. – 360 с. 

2. Закон України «Про національну поліцію» від 02.07.2015 року. 

3. Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких 

постанов Кабінету Міністрів України у зв’язку з прийняттям Кримінального 

процесуального кодексу України, постанова Кабінету Міністрів України № 868 

від 19.09.2012 р. // http://zako№2.rada.gov.ua/laws/show/868-2012-п 

4. Наказ Генерального прокурора України №69 від 13.08.2012 

«Положення про Єдиний реєстр досудових розслідувань” із змінами і 

доповненнями, внесеними наказом Генеральної прокуратури України від 

14.11.2012 р. № 113 // http://search.ligazako№.ua/l_doc2.№sf/li№k1/GP12027.html. 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/868-2012-п
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/GP12027.html
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5. Додатки до наказу Генеральної прокуратури України № 69 від 

17.08.2012 р. // http://zako№2.rada.gov.ua 

6. Наказ МВС № 686 від 09.08.2012 «Про організацію діяльності органів 

досудового розслідування Міністерства внутрішніх справ України” // 

http://zako№2.rada.gov.ua/laws/show/z1769-12. 

7. Положення про органи досудового розслідування Міністерства 

внутрішніх справ України, затверджене наказом МВС України № 686 від 

09.08.2012 р. // http://zako№2.rada.gov.ua 

8. Наказ МВС України від 27.07.2012 р. № 650 «Інструкція з оформлення 

документів у системі Міністерства внутрішніх справ України» // 

http://zako№2.rada.gov.ua 

9. Спільний наказ ГПУ, МВС, СБУ, Адміністрації державної 

прикордонної служби, Міністерства фінансів, Міністерства юстиції 

№114/1042/516/936/1687/5 від 16.11.2012 «Інструкція про організацію 

проведення негласних слідчих (розшукових) дій та використання їх результатів 

у кримінальному провадженні”.// http://zako№2.rada.gov.ua 

10. Інструкція про порядок обробки інформації в НЦБ Інтерполу в 

Україні. Затв. наказом МВС України № 568 від 6 вересня 1993 року // // 

http://zako№2.rada.gov.ua 

11. Наказ МВС України № 1339 від 03.11.2015 р. «Про затвердження 

Інструкції про порядок залучення працівників органів досудового 

розслідування поліції Експертної служби МВС України як спеціалістів для 

участі у проведенні огляду місця події»  

12. Наказ МВС №700 від 14.08.2012 «Про організацію взаємодії органів 

досудового розслідування з іншими органами та підрозділами внутрішніх справ 

у попередженні, виявленні та розслідуванні кримінальних правопорушень» // 

http://do№umvd.d№.ua/. 

13. Інструкцію з організації взаємодії органів досудового розслідування з 

іншими органами та підрозділами внутрішніх справ у попередженні, виявленні 

та розслідуванні кримінальних правопорушень, затверджена наказом МВС 

України №700 від 14.08.2012 р. // http://zako№2.rada.gov.ua 

14. Закон України «Про Національну поліцію» від 02.07.2015 року. 

 

ТЕМА 6. ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ РОЗСЛІДУВАННЯ ТА 

КЕРІВНИЦТВО СЛІДЧОЮ ТА СЛІДЧО-ОПЕРАТИВНОЮ ГРУПОЮ 

Практичне заняття № 1 – 2 год. 

План 

1. Форми взаємодії організації розслідування слідчою та слідчо-оперативною 

групою. 

2. Керівництво слідчою та слідчо-оперативною групою. 

3. Розподіл повноважень, предмету відання між учасниками слідчо-оперативної 

групи на різних рівнях. 

Практичне завдання: 

Вихідні дані: 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1769-12
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1769-12/print1329891903875963#n20
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1769-12/print1329891903875963#n20
http://donumvd.dn.ua/
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13 травня 2016 року під час вжиття спиртних напоїв у кафе «Дубок», яке 

розташоване по вул. Дубовій, 5 у м. Дніпропетровськ, між Вороніним В.В. і 

Петровим С.С. виникла сварка, в результаті якої Воронін В.В. схопив зі столу 

скляну пляшку і наніс нею удар по голові Петрову С.С., в результаті чого 

завдав останньому перелом основи черепа, спричинивши тяжкі тілесні 

ушкодження.  

Завдання: 

1. Скласти протокол огляду місця події. 

2. Внести відомості про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру 

досудових розслідувань.  

3. Скласти протокол прийняття усної заяви про вчинене кримінальне 

правопорушення. 

 

Уміння, які мають бути вироблені, та навички, які мають бути 

напрацьовані під час заняття: визначати загальну характеристику форм 

взаємодії організації розслідування слідчою та слідчо-оперативною групою, 

керівництво слідчою та слідчо-оперативною групою та розподіл повноважень, 

предмету відання між учасниками слідчо-оперативної групи на різних рівнях. 

Рекомендована література до Теми 6:  
1. Кримінально-процесуальний кодекс України. Закон України «Про 

внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв’язку з прийняттям 

Кримінального процесуального кодексу України». – Х. : Одіссей, 2012. – 360 с. 

2. Закон України «Про національну поліцію» від 02.07.2015 року. 

3. Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких 

постанов Кабінету Міністрів України у зв’язку з прийняттям Кримінального 

процесуального кодексу України, постанова Кабінету Міністрів України № 868 

від 19.09.2012 р. // http://zako№2.rada.gov.ua/laws/show/868-2012-п 

4. Наказ Генерального прокурора України №69 від 13.08.2012 

«Положення про Єдиний реєстр досудових розслідувань” із змінами і 

доповненнями, внесеними наказом Генеральної прокуратури України від 

14.11.2012 р. № 113 // http://search.ligazako№.ua/l_doc2.№sf/li№k1/GP12027.html. 

5. Додатки до наказу Генеральної прокуратури України № 69 від 

17.08.2012 р. // http://zako№2.rada.gov.ua 

6. Наказ МВС № 686 від 09.08.2012 «Про організацію діяльності органів 

досудового розслідування Міністерства внутрішніх справ України” // 

http://zako№2.rada.gov.ua/laws/show/z1769-12. 

7. Положення про органи досудового розслідування Міністерства 

внутрішніх справ України, затверджене наказом МВС України № 686 від 

09.08.2012 р. // http://zako№2.rada.gov.ua 

8. Наказ МВС України від 27.07.2012 р. № 650 «Інструкція з оформлення 

документів у системі Міністерства внутрішніх справ України» // 

http://zako№2.rada.gov.ua 

9. Спільний наказ ГПУ, МВС, СБУ, Адміністрації державної 

прикордонної служби, Міністерства фінансів, Міністерства юстиції 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/868-2012-п
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/GP12027.html
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1769-12
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1769-12/print1329891903875963#n20
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1769-12/print1329891903875963#n20
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№114/1042/516/936/1687/5 від 16.11.2012 «Інструкція про організацію 

проведення негласних слідчих (розшукових) дій та використання їх результатів 

у кримінальному провадженні”.// http://zako№2.rada.gov.ua 

10. Інструкція про порядок обробки інформації в НЦБ Інтерполу в 

Україні. Затв. наказом МВС України № 568 від 6 вересня 1993 року // // 

http://zako№2.rada.gov.ua 

11. Наказ МВС України № 1339 від 03.11.2015 р. «Про затвердження 

Інструкції про порядок залучення працівників органів досудового 

розслідування поліції Експертної служби МВС України як спеціалістів для 

участі у проведенні огляду місця події»  

12. Наказ МВС №700 від 14.08.2012 «Про організацію взаємодії органів 

досудового розслідування з іншими органами та підрозділами внутрішніх справ 

у попередженні, виявленні та розслідуванні кримінальних правопорушень» // 

http://do№umvd.d№.ua/. 

13. Інструкцію з організації взаємодії органів досудового розслідування з 

іншими органами та підрозділами внутрішніх справ у попередженні, виявленні 

та розслідуванні кримінальних правопорушень, затверджена наказом МВС 

України №700 від 14.08.2012 р. // http://zako№2.rada.gov.ua 

14. Закон України «Про Національну поліцію» від 02.07.2015 року. 

 

ТЕМА 7. ОРГАНІЗАЦІЯ ВЗАЄМОДІЇ ПІДРОЗДІЛІВ ДОСУДОВОГО 

РОЗСЛІДУВАННЯ З ОПЕРАТИВНИМИ ПІДРОЗДІЛАМИ 

Практичне заняття № 1 – 2 год. 

 

План 

1. Поняття та значення взаємодії підрозділів досудового розслідування з 

іншими службами органів Національної поліції. 

2. Правова основа взаємодії підрозділів досудового розслідування з іншими 

службами органів Національної поліції. 

3. Завдання та принципи взаємодії підрозділів досудового розслідування з 

іншими службами органів Національної поліції. 

4. Форми взаємодії підрозділів досудового розслідування з іншими службами 

органів Національної поліції. 

5. Роль начальника територіального органу поліції та начальника слідчого 

підрозділу в організації та забезпеченні взаємодії підрозділів досудового 

розслідування з іншими службами органів Національної поліції. 

Практичне завдання: 

Вихідні дані: 

15 травня 2016 року о 13 год. 00 хв. в чергову частину Соборного 

відділення поліції Дніпропетровського ВП ГУНП в Дніпропетровській області 

надійшло повідомлення від Сидорової Тетяни Іванівни про те, що в буд. № 7 по 

пр. Гагаріна, 126 у м. Дніпропетровськ знайдений труп її батька Іванова Івана 

Івановича, 1955 року народження, з ознаками насильницької смерті. Зі слів 

http://donumvd.dn.ua/


44 

 

  

Сидорової Т.І. з будинку зникли ювелірні вироби та гроші, що знаходились у 

сейфі. 

Завдання: 

1. Скласти протокол прийняття усної заяви про вчинене кримінальне 

правопорушення. 

2. Внести відомості про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру 

досудових розслідувань.  

3. Скласти протокол огляду місця події. 

 

Уміння, які мають бути вироблені, та навички, які мають бути 

напрацьовані під час заняття: визначати поняття, значення та правову основу 

взаємодії підрозділів досудового розслідування з іншими службами органів 

Національної поліції, форми взаємодії підрозділів досудового розслідування з 

іншими службами органів Національної поліції та роль начальника 

територіального органу поліції та начальника слідчого підрозділу в організації 

та забезпеченні взаємодії підрозділів досудового розслідування з іншими 

службами органів Національної поліції. 

Рекомендована література до Теми 7:  
1. Кримінально-процесуальний кодекс України. Закон України «Про 

внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв’язку з прийняттям 

Кримінального процесуального кодексу України». – Х. : Одіссей, 2012. – 360 с. 

2. Закон України «Про національну поліцію» від 02.07.2015 року. 

3. Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких 

постанов Кабінету Міністрів України у зв’язку з прийняттям Кримінального 

процесуального кодексу України, постанова Кабінету Міністрів України № 868 

від 19.09.2012 р. // http://zako№2.rada.gov.ua/laws/show/868-2012-п 

4. Наказ Генерального прокурора України №69 від 13.08.2012 

«Положення про Єдиний реєстр досудових розслідувань” із змінами і 

доповненнями, внесеними наказом Генеральної прокуратури України від 

14.11.2012 р. № 113 // http://search.ligazako№.ua/l_doc2.№sf/li№k1/GP12027.html. 

5. Додатки до наказу Генеральної прокуратури України № 69 від 

17.08.2012 р. // http://zako№2.rada.gov.ua 

6. Наказ МВС № 686 від 09.08.2012 «Про організацію діяльності органів 

досудового розслідування Міністерства внутрішніх справ України” // 

http://zako№2.rada.gov.ua/laws/show/z1769-12. 

7. Положення про органи досудового розслідування Міністерства 

внутрішніх справ України, затверджене наказом МВС України № 686 від 

09.08.2012 р. // http://zako№2.rada.gov.ua 

8. Наказ МВС України від 27.07.2012 р. № 650 «Інструкція з оформлення 

документів у системі Міністерства внутрішніх справ України» // 

http://zako№2.rada.gov.ua 

9. Спільний наказ ГПУ, МВС, СБУ, Адміністрації державної 

прикордонної служби, Міністерства фінансів, Міністерства юстиції 

№114/1042/516/936/1687/5 від 16.11.2012 «Інструкція про організацію 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/868-2012-п
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/GP12027.html
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1769-12
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1769-12/print1329891903875963#n20
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1769-12/print1329891903875963#n20
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проведення негласних слідчих (розшукових) дій та використання їх результатів 

у кримінальному провадженні”.// http://zako№2.rada.gov.ua 

10. Інструкція про порядок обробки інформації в НЦБ Інтерполу в 

Україні. Затв. наказом МВС України № 568 від 6 вересня 1993 року // // 

http://zako№2.rada.gov.ua 

11. Наказ МВС України № 1339 від 03.11.2015 р. «Про затвердження 

Інструкції про порядок залучення працівників органів досудового 

розслідування поліції Експертної служби МВС України як спеціалістів для 

участі у проведенні огляду місця події»  

12. Наказ МВС №700 від 14.08.2012 «Про організацію взаємодії органів 

досудового розслідування з іншими органами та підрозділами внутрішніх справ 

у попередженні, виявленні та розслідуванні кримінальних правопорушень» // 

http://do№umvd.d№.ua/. 

13. Інструкцію з організації взаємодії органів досудового розслідування з 

іншими органами та підрозділами внутрішніх справ у попередженні, виявленні 

та розслідуванні кримінальних правопорушень, затверджена наказом МВС 

України №700 від 14.08.2012 р. // http://zako№2.rada.gov.ua 

14. Закон України «Про Національну поліцію» від 02.07.2015 року. 

 

ТЕМА 8. ОРГАНІЗАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ ДОСУДОВОГО 

РОЗСЛІДУВАННЯ ПІД ЧАС НАДАННЯ ТА ОТРИМАННЯ 

МІЖНАРОДНО-ПРАВОВОЇ ДОПОМОГИ 

Практичне заняття № 1 – 2 год. 

План 

1. Структура та організація здійснення міжнародно-правової допомоги. 

2. Правові акти, якими встановлено структуру та організацію здійснення 

міжнародно-правової допомоги. 

3. Основні принципи здійснення міжнародно-правової допомоги. 

4. Повноваження підрозділів досудового розслідування спрямовані на 

здійснення міжнародно-правової допомоги.  

5. Компетенції підрозділів досудового розслідування щодо здійснення 

міжнародно-правової допомоги. 

Практичне завдання: 

Вихідні дані: 

В порядку надання міжнародної правової допомоги уповноваженими 

органами України до Польщі було направлено запит про проведення допиту а 

також обшуку в помешканні гр-на Польщі Моравського, який вчинив злочин на 

території України. Польською стороною запит було задоволено, слідчі 

(розшукові) дії були проведені. 

Завдання: 

Проаналізуйте ситуацію.  

1. Які процесуальні порушення були допущені при наданні міжнародної 

правової допомоги? 

2. Які процесуальні дії потребують спеціального дозволу? 

http://donumvd.dn.ua/
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Уміння, які мають бути вироблені, та навички, які мають бути 

напрацьовані під час заняття: визначати структуру, основні принципи та 

організацію здійснення міжнародно-правової допомоги, повноваження 

підрозділів досудового розслідування спрямовані на здійснення міжнародно-

правової допомоги. 

Рекомендована література до Теми 8:  
1. Кримінально-процесуальний кодекс України. Закон України «Про 

внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв’язку з прийняттям 

Кримінального процесуального кодексу України». – Х. : Одіссей, 2012. – 360 с. 

2. Закон України «Про національну поліцію» від 02.07.2015 року. 

3. Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких 

постанов Кабінету Міністрів України у зв’язку з прийняттям Кримінального 

процесуального кодексу України, постанова Кабінету Міністрів України № 868 

від 19.09.2012 р. // http://zako№2.rada.gov.ua/laws/show/868-2012-п 

4. Наказ Генерального прокурора України №69 від 13.08.2012 

«Положення про Єдиний реєстр досудових розслідувань” із змінами і 

доповненнями, внесеними наказом Генеральної прокуратури України від 

14.11.2012 р. № 113 // http://search.ligazako№.ua/l_doc2.№sf/li№k1/GP12027.html. 

5. Додатки до наказу Генеральної прокуратури України № 69 від 

17.08.2012 р. // http://zako№2.rada.gov.ua 

6. Наказ МВС № 686 від 09.08.2012 «Про організацію діяльності органів 

досудового розслідування Міністерства внутрішніх справ України” // 

http://zako№2.rada.gov.ua/laws/show/z1769-12. 

7. Положення про органи досудового розслідування Міністерства 

внутрішніх справ України, затверджене наказом МВС України № 686 від 

09.08.2012 р. // http://zako№2.rada.gov.ua 

8. Наказ МВС України від 27.07.2012 р. № 650 «Інструкція з оформлення 

документів у системі Міністерства внутрішніх справ України» // 

http://zako№2.rada.gov.ua 

9. Спільний наказ ГПУ, МВС, СБУ, Адміністрації державної 

прикордонної служби, Міністерства фінансів, Міністерства юстиції 

№114/1042/516/936/1687/5 від 16.11.2012 «Інструкція про організацію 

проведення негласних слідчих (розшукових) дій та використання їх результатів 

у кримінальному провадженні”.// http://zako№2.rada.gov.ua 

10. Інструкція про порядок обробки інформації в НЦБ Інтерполу в 

Україні. Затв. наказом МВС України № 568 від 6 вересня 1993 року // // 

http://zako№2.rada.gov.ua 

11. Наказ МВС України № 1339 від 03.11.2015 р. «Про затвердження 

Інструкції про порядок залучення працівників органів досудового 

розслідування поліції Експертної служби МВС України як спеціалістів для 

участі у проведенні огляду місця події»  

12. Наказ МВС №700 від 14.08.2012 «Про організацію взаємодії органів 
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3. Критерії оцінювання аудиторної роботи 

курсантів (студентів, слухачів) на практичних (семінарських) заняттях 

 
Б

А
Л

И
 

ПОЯСНЕННЯ 

5 

Теоретичні питання, винесені на розгляд, засвоєні у повному обсязі; на високому 
рівні сформовані необхідні практичні навички та вміння; всі навчальні завдання, 
передбачені планом практичного (семінарського) заняття, виконані в повному 
обсязі. Під час заняття курсантом (студентом, слухачем) продемонстрована стабільна 
активність та ініціативність. Відповіді на теоретичні питання, розв’язання практичних 
завдань, висловлення власної думки стосовно дискусійних питань з організації роботи 
підрозділів досудового розслідування ґрунтується на глибокому знанні кримінального 
процесуального законодавства, теорії та правозастосовної практики. 

4 

Теоретичні питання, винесені на розгляд практичного (семінарського) заняття, 
засвоєні у повному обсязі; в основному сформовані необхідні практичні навички та 
вміння; всі передбачені планом заняття навчальні завдання виконані в повному обсязі з 
неістотними неточностями. Під час заняття продемонстрована ініціативність. 
Відповіді на теоретичні питання практичного (семінарського) заняття, розв’язання  
практичних завдань, висловлення власної думки стосовно дискусійних питань з 
організації роботи підрозділів досудового розслідування переважно ґрунтується на 
знанні кримінального процесуального законодавства, теорії та правозастосовної 
практики. 

3 

Теоретичні питання, винесені на розгляд практичного (семінарського) заняття, у 
цілому засвоєні; практичні навички та вміння мають поверхневий характер, 
потребують подальшого напрацювання та закріплення; навчальні завдання, передбачені 
планом заняття, виконані, деякі види завдань виконані з помилками. 

2 

Теоретичні питання, винесені на розгляд, засвоєні частково, прогалини у знаннях не 
носять істотного характеру; практичні навички та вміння сформовані недостатньо; 
більшість навчальних завдань виконано, деякі з виконаних завдань містять істотні 
помилки, які потребують подальшого усунення. 

1 

Курсант, студент, слухач не готовий до заняття, не знає більшої частини програмного 
матеріалу, з труднощами виконує завдання, невпевнено відтворює терміни і поняття, 
що розглядалися під час заняття, допускає змістовні помилки, не володіє 
відповідними вміннями і навичками, необхідними для розв’язання професійних завдань, 
а також не знає кримінальне процесуальне законодавство щодо організації роботи 
підрозділів досудового розслідування, теорію та правозастосовну практику. 

0 Відсутність на занятті 

 

 

 


